
Sumiço é jovem, tem um jeito meio desengonçado e 
tudo o que ele quer na vida é ser notado, em casa, na 
escola, onde ele estiver. Mas, quando isso não dá certo, 
seu desejo é desaparecer. Só que, nesses momentos, 
acaba encontrando um jeito de se destacar.  
E aparecer! Quer saber como? Acompanhe a série  
Os Invisíveis, na BandRio e no canal 14 da NET,  
nos intervalos da programação da MultiRio.

O nome dele é Sumiço
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Algum dia, certamente, você escutou ou ainda vai escutar expressões 
como essas dos balões. Mas sabe como elas surgiram? Dito e Ditado,  
a nova atração da MultiRio Web Rádio, conta tudo. Vale ficar ligado  
para não correr o risco de confundir “alhos com bugalhos” ou  
“levar gato por lebre”. É só acessar www.multirio.rj.gov.br/webradio  
e conferir os horários do programa.

Perdi o pênalti.  
Melhor “pendurar  

 as chuteiras”. Fiz um golaço,  
“acertei  na  mosca” !

Pode até  
“chover canivete”,  
mas o time entra  

em campo!

Dito e Ditado

Perdeu algum programa, quer conhecer as estreias ou ouvir de novo sua 
atração preferida? É só navegar pela Audioteca da MultiRio, escolher o  
que você quer e tocar o som. Acesse www.multirio.rj.gov.br/webradio e 
clique em Audioteca. Aproveite para descobrir as novidades da Videoteca:  
www.multirio.rj.gov.br/webtv.

Vá lá na Audioteca!

Programas divertidos na Web 

Rádio, poesia concreta feita por 

alunos, homenagens a Vinicius de 

Moraes, novidades do Cineclube 

nas Escolas, um encontro com 

Sumiço, personagem da série  

Os Invisíveis, um livro de aventuras 

que é impossível deixar de ler...  

O Entre Jovens veio com tudo.  

Para você não perder uma linha.



Que tal assistir a seu filme preferido na escola, 

com direito a trazer a família e tudo? Para saber 

os dias e os horários de exibição de curtas, médias 

e longas-metragens que passam em 250 escolas 

da Rede, fale com seu professor. Quem quiser se 

aventurar como cineasta pode usar as câmeras 

digitais disponíveis nos cineclubes para criar os 

próprios vídeos.  O projeto Cineclube nas Escolas 

também leva alunos ao cinema do Oi Futuro 

Ipanema para sessões gratuitas. Depois do filme, 

acontece um bate-papo com profissionais da área, 

até mesmo com o diretor da obra que foi exibida.

A Semana de Arte Moderna ou Semana de 22 aconteceu no ano de 1922, em São Paulo, e mudou  
o rumo das artes plásticas, da literatura, da música e de outras expressões artísticas no Brasil. 
Para comemorar os 90 anos do evento, em 2012, os alunos do 6º ano da Rede Municipal trabalharam 
com seus professores o tema “poesia concreta”. Ou seja, a combinação de palavras, sonoridades  
e formas visuais para expressar ideias. Conheça, aqui, alguns trabalhos. Aproveite para ver outros  
mais nos intervalos da programação da MultiRio, na BandRio, no canal 14 da NET  
e na Web TV (www.multirio.rj.gov.br/webtv).

Poesia: Chapéu de Formatura
Aluno: Luann Frederick 
Profª: Mônica Andréa
Escola Municipal Roberto Simonsen
(Guilherme da Silveira)

Poesia: Serenata
Aluna: Maria Clara Felipa da Silva
Profª: Adriana Sávio Bastos Bessa
Escola Municipal Quintino Bocaiuva
(Quintino Bocaiuva)

Poesia: Lápis
Aluno: João Pedro de Souza Costa
Profª: Marina Cardoso Batista
Escola Municipal Malba Tahan
(Irajá)

Um encontro com a poesia concreta

Tem cinema na escola!



Ele fez músicas, poesias, contos e crônicas. Escreveu 15 
livros e morou em várias cidades do mundo. Gostava de se 
apresentar como poeta e diplomata. Mas tudo isso ainda é 
pouco para definir Vinicius de Moraes, que, se estivesse vivo, 
completaria 100 anos em 19 de outubro de 2013. 

Era uma casa muito engraçada

........................................................

Ninguém podia entrar nela não

........................................................ 

A Casa

É melhor ser alegre

....................................................

Alegria é a melhor 

....................................................

Samba da Benção

As escolas da Rede estão homenageando o “Poetinha”, 
como era chamado, com diferentes trabalhos 
preparados pelos alunos. Para você, que não quer 
ficar fora dessa homenagem, preparamos um pequeno 
desafio: complementar as letras de duas de suas 
músicas. Se tiver dúvidas, é só assistir a Pequenos 
Notáveis, na BandRio e no canal 14 da NET, ou conferir 
na publicação Pequenos Notáveis, parte 2.

100 ANOS DE VINICIUS

Siga a MultiRio no Twitter
Saiba todas as novidades da nossa programação de TV, da Web Rádio, o que tem de novo no YouTube, na Videoteca e na Audioteca. O endereço é: twitter.com/MultiRio.

Sabe quando alguém recebe mensagens 
no Facebook, no e-mail ou no blog com 
xingamentos, ofensas e humilhações?

Isso é ciberbullying e não é brincadeira!

Esta é para deletar

                Roteiro: Luiz Eduardo Ricon / Arte: Eduardo Duval e Vitor Vanes

Quando dizemos: “ Maria falou 
cobras e lagartos
sobre João”...

...ou então: “ Ele entrou
na sala pisando
em ovos”...

...estamos usando
“expressões
idiomáticas”.

Entenderam?

Desculpe professora,  
mas eu “viajei na maionese”.

Não tinha teto, não tinha nada 

Porque na casa não tinha chão

Que ser triste 

Coisa que existe

Resposta A Casa: Resposta Samba da Benção:
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Viagem no tempo Você já foi ao MAR? 

TENHA ATITUDE!
Sou carioca, adoro ir à praia 

E não deixo lixo na areia
Eu moro no Rio e tenho atitude!

E você, o que faz para cuidar da sua cidade? Conte para nós. 

Faça uma frase que termine com as palavras “eu moro no Rio e 

tenho atitude” e mande para entrejovens@multirio.rio.rj.gov.br, 

informando seu nome completo, a escola onde estuda,  

o ano e a turma. A equipe da MultiRio vai selecionar cinco  

frases para publicar no próximo Entre Jovens.  

Quem sabe uma delas será a sua? Seja criativo e tenha atitude! 

No Portal MultiRio, você vai conhecer  

a história dos bairros do Rio de Janeiro, 

ver fotos antigas e atuais das principais 

ruas e paisagens. E ainda descobrir um 

monte de curiosidades sobre a cidade:  

www.multirio.rj.gov.br. 

Ler é um jeito de viajar 

sem sair do lugar! Hoje, 

nossa viagem retorna ao 

século XVIII para falar  

das aventuras do Barão  

de Munchausen. 

Ele foi um capitão da 
cavalaria russa que lutou 

contra os turcos. Adorava 

contar as aventuras de 

guerra, as caçadas e as 

viagens que fazia.  
Uma vez, lutou contra  

um lobo e disse que  
levou a melhor!

Na outra, atravessou  
um túnel dentro de  
um vulcão e contou que 

conseguiu sair do outro 

lado do mundo. Será que 

tudo isso é verdade?  
Só há um jeito de saber: 

lendo As Aventuras do 

Barão de Munchausen, 

do escritor Rudolph 
Erich Raspe. O livro está 

disponível na sala de 
leitura da sua escola.

O MAR é o Museu de  
Arte do Rio, que fica 
na Praça Mauá e foi 
inaugurado este ano.  

São dois prédios:  
o Palacete Dom João VI, 

onde funcionam as salas 

de exposição, e um outro 

onde está instalada a 
Escola do Olhar, dedicada 

ao estudo de arte. Depois 

de curtir as obras, visite 

o terraço para ver a 
cobertura em forma de 

onda e aproveite a vista  

da Baía de Guanabara.  

O MAR funciona de terça- 

feira a domingo. Alunos  

da rede pública e crianças  

até 5 anos não pagam.   

Às terças-feiras, a entrada 

é gratuita para todos.  

É programa para toda  

a família.

Visite o Portal


